AJUNTAMENT DE BERGA

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA
Núm. Exp. Llib.: STM _Expedients Serveis tècnics 2018/41
Num. Exp. Gen.: 2018/595

Creació nova norma reglamentària:
ORDENANÇA DE RESIDUS DE BERGA

1. Marc normatiu.
D’acord amb el marc normatiu que regula la participació ciutadana en l’elaboració i la
revisió de normes i reglaments (Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern i Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques), l’Ajuntament de
Berga promou una consulta pública prèvia a l’elaboració de l’Ordenança de residus de
Berga, a través del seu portal web.
L’objectiu de la consulta pública és recollir l’opinió de la ciutadania i les entitats més
representatives potencialment afectades per la futura norma, en relació amb qualsevol
aspecte que permeti una millor redacció de la norma o reglament, amb caràcter previ a
la seva elaboració o revisió:
a.
b.
c.
d.

Els problemes que es pretenen solucionar
La necessitat i oportunitat de la seva aprovació
Els objectius
Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

2. Antecedents.
Per altra banda els governs locals e Catalunya de conformitat amb l’article 84.2.i) de
l’Estat d’autonomia de Catalunya tenen competències en matèria de formulació i gestió
de polítiques de protecció del medi ambient i dels desenvolupament sostenible i
l’article 25.2.b de la Llei reguladora de les bases de règim local atorga al municipi com
a competència pròpia la gestió de residus sòlids urbans competència aquesta que han
de prestar tots les municipis.
En matèria de residus el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei reguladora dels residus estableix el marc legislatiu dels residus de
Catalunya. En aquesta regulació s’atorga competències els ens locals i algunes
d’especial transcendència com és la gestió de residus municipals.
L’Ajuntament de Berga creu convenient regular la gestió dels residus municipals i
establir les condicions en les quals l’Ajuntament de Berga ha de prestar i l'usuari ha
d'utilitzar el servei de recollida de residus municipals, i altres residus la gestió dels
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quals correspongui als ens locals, per oferir un marca normatiu on exercir les seves
competències.
3. Problemes a solucionar.
Els problemes a solucionar són els d’oferir un marc normatiu que completi
desenvolupament les previsions legislatives per prevenir i actuar davant de situacions
d’incompliment dels ciutadans de les seves obligacions en matèria de residus, en
concret respecte la recollida de residus de caràcter domèstics.
4. Necessitat i oportunitat.
La necessitat de regular la gestió dels residus sorgeix del Decret Legislatiu 1/2009 de
21 de juliol pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora dels Residus i del que
s'estableix en el Programa en el Programa de Gestió de Residus Municipals de
Catalunya, així com en les seves revisions i actualitzacions i en el Pla d’actuació de
residus del Berguedà 2016-2020.
5. Objectius de la norma.
L’objectiu de disposar d’una Ordenança de residus de la Berga és regular la gestió
dels residus municipals i establir les condicions en les quals l’Ajuntament de Berga ha
de prestar i l'usuari ha d'utilitzar el servei de recollida de residus municipals, i altres
residus la gestió dels quals correspongui als ens locals.
L’Ordenança de residus de Berga està adreçada a la consecució dels següents
objectius:
a) Fomentar per tots els mitjans al seu abast la minimització dels residus domèstics
produïts.
b) Reduir la quantitat i perillositat dels residus en origen, disminuint alhora l'us de
materials especials, tant en la producció com en els productes elaborats, especialment
en les actuacions municipals.
c) Augmentar la reutilització, el reciclatge i la valoració dels residus en el conjunt de la
gestió dels residus municipals.
d) Limitar la disposició del rebuig dels residus a les fraccions residuals no susceptibles
de valorització.
e) Dotar-se de les infraestructures pel rebuig i la recollida selectiva, que es deriven de
la Llei 1/2009, de 21 de juliol.
f) Coordinar la gestió dels residus municipals amb la gestió dels residus especials i
industrials, en virtut de l’heterogeneïtat d'aquests i de la intersecció de diverses
categories de residus, tant en el marc jurídic vigent com en el de la gestió.
g) Integrar els objectius anteriors en programes de sensibilització i conscienciació
social que suscitin la participació i la col·laboració dels ciutadans, dels agents
econòmics i de totes les instancies de l’Administració.
6. Possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.
-

Establir les obligacions dels ciutadans i altres generadors de residus en relació
a la gestió dels residus i el reciclatge per fer un entorn més sostenible.
Estipulació dels conceptes referents a ala gestió dels residus i establir les
condicions de la seva gestió complementant i desenvolupant la legislació de
residus.
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-

Regular el servei de recollida de residus.
Establir un règim d’infraccions i sancions adaptat a la legislació sobre residus
que doti a l’administració municipal d’una eina per fer complir les obligacions
dels ciutadans i altres generadors de residus en relació a la gestió dels residus.
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